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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ไขเค็ม

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมไขเค็มดองนํ ้าเกลือและไขเค็มพอกท่ีทํ าจากไขทั้งฟอง  ซึ่งอาจเปน
ไขเค็มดิบ หรือไขเค็มตมสุกก็ได

๒.  บทนิยาม

ความหมายของค ําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ไขเค็ม หมายถึง ไขทั้งฟองที่ผานการคัดเลือกและทํ าความสะอาดแลว  เชน ไขเปด ไขนกกระทา  น ํามา

ดองเค็มดวยวิธีการดองเปยก หรือการดองแหง  ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยอาจมีการจ ําหนายใน
ลักษณะของไขเค็มดิบ หรือตมสุกก็ได

๒.๒ ไขเค็มดองนํ ้าเกลือ หมายถงึ ไขเค็มท่ีไดจากการดองเปยกโดยแชไขในนํ ้าเกลือท่ีมีความเขมขนท่ีเหมาะสมโดย
ใหไขจมอยูภายใตระดับนํ ้าเกลือ  ในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ท้ังนีอ้าจเติมไอโอดีนหรอืสมุนไพรอืน่ๆ ดวย
หรือไมก็ได

๒.๓ ไขเค็มพอก หมายถึง ไขเค็มที่ไดจากการดองแหงโดยพอกไขดวยของผสมที่มีเกลือเปนองคประกอบหลัก
และสวนประกอบอื่นๆ เชน ดินหรือดินสอพอง นํ ้า ขี้เถาแกลบ  ในอัตราสวนที่เหมาะสม และในชวงระยะ
เวลาท่ีเหมาะสม  ทั้งนี้อาจเติมไอโอดีนดวยหรือไมก็ได

๓.  ประเภทและชนิด

๓.๑ ไขเค็ม  แบงตามกรรมวิธีการผลิตออกเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ไขเค็มดองนํ ้าเกลือ
๓.๑.๒ ไขเค็มพอก
๓.๒ ไขเค็มแตละประเภท  แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ไขเค็มดิบ
๓.๑.๒ ไขเค็มตมสุก
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๔.  คุณลักษณะท่ีตองการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนไปตามตารางที ่๑
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๙.๑ แลว  ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบ
ทุกคนไมนอยกวา ๓ คะแแนน และตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

ตารางท่ี ๑ ลักษณะทั่วไป
(ขอ ๔.๑)

ท่ี สมบัติท่ี
ตองการ

ไขเค็มดิบ ไขเค็มตมสุก

๑ ลักษณะภายนอก ไขเค็มดองนํ้ าเกลือ  เปลือกไขตอง
สะอาด ไมแตก ราว หรือบุบ

เปลือกไขตองสะอาด ไมแตก ราว
หรือบุบ

ไขเค็มพอก  เมื่อน ําสิ่งที่พอกออก
แลวทํ าความสะอาด เปลือกไขตอง
ไมแตก ราว หรือบุบ

๒ ลักษณะภายใน ตองไมมีสีผิดปกติ  ไขแดงและไขขาว
แยกกันเห็นไดชัดเจน

ตองไมมีสีผิดปกติ  ไขแดงและ
ไขขาวแยกกันเห็นไดชัดเจน

ไขขาวสวนที่ติดไขแดงยังคงมีลักษณะ
เปนไขขาวขน สีคอนขางใส ไมมีส่ิงผิด
ปกติใดๆ ปรากฏอยู

ไขขาวมีสีขาว  เนื้อเรียบ  นิ่ม
ไมกระดาง  ไมมีส่ิงผิดปกติใดๆ
ปรากฏอยู

ไขแดง มีสีเขม คอนขางเปนทรงกลม
มีความมัน

ไขแดงมีสีเขม  มีลักษณะเปนมัน
มองเห็นไดชัด

มีกลิ่นตามธรรมชาติของไขเค็ม ไมมี
กลิ่นผิดปกติอื่นที่ไมพึงประสงค

มีกล่ินตามธรรมชาติของไขเค็ม ไมมี
กล่ินผิดปกติอื่นท่ีไมพึงประสงค

๓ รส เม่ือทํ าใหไขสุก ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดง
มีรสมันและเค็มพอเหมาะ

ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดงมีรสมันและ
เค็มพอเหมาะ

๔.๒ จลิุนทรีย
๔.๒.๑ จ ํานวนจุลินทรียทั้งหมด  ตองไมเกิน  ๑ × ๑๐๔  โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๒.๒ ซาลโมเนลลา  ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๔.๒.๓ คลอสตริเดียม  เพอรฟริงเจนส  ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๔.๒.๔ สตาฟโลค็อกคัส  ออเรียส  ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๔.๒.๕ ตองไมมีราปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน
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๔.๓ สารปนเปอน
๔.๓.๑ ตะกั่ว  ตองไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๔.๓.๒ ปรอท  ตองไมตองไมเกิน ๐.๐๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๕.  สุขลักษณะ

๕.๑ สุขลักษณะในการทํ าไขเค็ม ใหเปนไปตามค ําแนะน ําตามภาคผนวก ก.

๖.  การบรรจุ

๖.๑ ใหบรรจุไขเค็มในภาชนะบรรจุที่สะอาด  แหง  สามารถปองกันการปนเปอนจากส่ิงสกปรกภายนอก และ
กันการกระทบกระแทกได

๖.๒ จ ํานวนไขเค็มในแตละภาชนะบรรจุ  ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๗.  เครื่องหมายและฉลาก

๗.๑ ท่ีภาชนะบรรจไุขเค็มทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ไขเค็มพอกดินสอพอง  ไขเค็มดองนํ้ าเกลือ
(๒) จ ํานวนท่ีบรรจ ุ เปนฟอง
(๓) วัน เดือน ปท่ีทํ า  และวัน เดือน ปท่ีหมดอายุ  หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๔) ขอแนะน ําในการทํ าเพื่อบริโภค (เฉพาะไขเค็มดิบ) เชน “เร่ิมทอดไขดาว (วัน เดือน ป)” หรอื

“เร่ิมตมได (วัน เดือน ป)”
(๕) ช่ือผูทํ า หรือสถานท่ีทํ า  พรอมสถานที่ตั้ง  หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก ําหนดไวขางตน

๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๘.๑ รุน  ในท่ีนี ้หมายถงึ ไขเค็มประเภทและชนดิเดียวกนัท่ีทํ าโดยกรรมวธีิเดียวกนั ท่ีทํ าหรอืสงมอบหรือซ้ือขาย
ในระยะเวลาเดียวกัน

๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ  ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กํ าหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชกัตัวอยางและการยอมรบั สํ าหรบัการทดสอบการบรรจ ุ  และเครือ่งหมายและฉลาก  ใหชกัตัวอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จ ํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจ ุ  เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๖. และ ขอ ๗. จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กํ าหนด
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๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สํ าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป  ใหชักตัวอยางไขเค็มโดยวิธีสุมจาก
ตัวอยางท่ีผานการตรวจสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว ภาชนะบรรจุละ ๑ ฟอง และถือวาไขเค็ม ๑ ฟอง
นั้นเปน ๑ ตัวอยางทดสอบ  (เฉพาะไขเค็มดิบใหชักตัวอยางเพิ่มอีก ๑ ชุด สํ าหรับทดสอบรส)  เม่ือ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามที่ก ําหนดในขอ ๔.๑ จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กํ าหนด

๘.๒.๓ การชกัตัวอยางและการยอมรบั สํ าหรบัการทดสอบจลิุนทรยี และสารปนเปอน ใหชกัตัวอยางไขเค็มโดย
วธีิสุมจากตัวอยางท่ีไดตามขอ ๘.๒.๑  ภาชนะบรรจลุะ ๑ ฟอง  รวม ๕ ฟอง มาทํ าเปนตัวอยางรวม
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๒ และขอ ๔.๓  จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กํ าหนด

๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางไขเค็มตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑  ขอ ๘.๒.๒  และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ  จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙.  การทดสอบ

๙.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํ านาญในการตรวจสอบไขเค็มอยางนอย ๕ คน

แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๙.๑.๒ วิธีตรวจสอบ
๙.๑.๑.๑ ไขเค็มดิบ

(๑) ตัวอยางชุดท่ี ๑  ตรวจพนิจิลักษณะภายนอกแลวตอกไขใสในชามกระเบือ้งสีขาว ตรวจสอบ
ลักษณะภายในโดยการตรวจพินิจ

(๒) ตัวอยางชุดที ่๒ น ํามาตมใหสุกโดยใชไฟออน  ประมาณ ๑๕ ถึง ๒๐ นาที  ตรวจสอบรส
โดยการชิม

๙.๑.๑.๒ ไขเค็มตมสุก
ตรวจพินิจลักษณะภายนอกแลวผาไขเค็มออกเปน ๒ ซีกตามแนวยาว  วางบนจานกระเบื้องสีขาว
ตรวจสอบลักษณะภายใน  และรส  โดยการตรวจพินิจและการชิม

๙.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที ่๒
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ตารางท่ี ๒ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๙.๑.๓)

เกณฑกํ าหนด ระดับการตัดสิน
(คะแนน)สมบัติที่

ตองการ
ไขเค็มดิบ ไขเค็มตมสุก ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง

ลักษณะ
ภายนอก

ไขเค็มดองนํ ้าเกลือ  เปลือกไข
ตองสะอาด  ไมแตก  ราว
หรือบุบ

เปลือกไขตองสะอาด  ไม
แตก  ราว หรือบุบ

๔ ๓ ๒ ๑

ไขเค็มพอก เมื่อนํ าสิ่งที่พอก
ออกแลวท ําความสะอาด
เปลือกไขตองไมแตก  ราว
หรอืบบุ

๔ ๓ ๒ ๑

ลักษณะ
ภายใน

ตองไมมีสีผิดปกต ิ ไขแดงและ
ไขขาวแยกกันเห็นไดชัดเจน

ตองไมมีสีผิดปกต ิ ไขแดง
และไขขาวแยกกันเห็นได
ชัดเจน

๔ ๓ ๒ ๑

ไขขาวสวนที่ติดไขแดงยังคง
มีลักษณะเปนไขขาวขน สีคอน
ขางใส   ไมมีสิ่งผิดปกติใดๆ
ปรากฏอยู

ไขขาวมีสีขาว  เน้ือเรียบ
น่ิม  ไมกระดาง  ไมมีสิ่ง
ผิดปกติใดๆ ปรากฏอยู

๔ ๓ ๒ ๑

ไขแดง  มีสีเขม คอนขางเปน
ทรงกลม  มีความมัน

ไขแดงมีสีเขม  มีลักษณะ
เปนมัน  มองเห็นไดชัด

๔ ๓ ๒ ๑

มีกลิ่นตามธรรมชาติของไขเค็ม
ไมมีกลิ่นผิดปกติอื่นที่ไมพึง
ประสงค

มีกลิ่นตามธรรมชาติของ
ไขเค็ม ไมมีกลิ่นผิดปกติ
อื่น ที่ไมพึงประสงค

๔ ๓ ๒ ๑

รส ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดงมีรสมัน
และเค็มพอเหมาะ

ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดงมีรส
มันและเค็มพอเหมาะ

๔ ๓ ๒ ๑

๙.๒ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเปนท่ียอมรับ

๙.๓ การทดสอบสารปนเปอน
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเปนท่ียอมรับ

๙.๔ การทดสอบการบรรจ ุ และเครื่องหมายและฉลาก  ใหตรวจพินิจ
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๕.๑)

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ควรอยูในท่ีท่ีจะไมทํ าใหไขเค็มที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย โดย

 ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ควรสะอาด ไมมีน้ํ าขังแฉะและสกปรก
 ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
 ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
ก.๑.๒ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํ ารุงรักษา การท ํา

ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
 ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานท่ีผลิต กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทํ าความสะอาด

และซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา
 ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณผลิตไขเค็มออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของท่ีไมใชแลวหรือไม

เกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
 ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน มีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม

ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับไขเค็ม ทํ าจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทํ าความ

สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการ

ปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมท้ังสามารถทํ าความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วตัถุดิบและสวนผสมในการผลิตไขเค็ม สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทํ าความสะอาดกอนน ําไปใช
ก.๓.๒ การผลิต  การเก็บรักษา  ขนยาย  และขนสงผลิตภัณฑไขเค็ม  ควรปองกันการปนเปอนและการเสื่อม

เสียของไขเค็ม
ก.๔ การสุขาภิบาล การบ ํารุงรักษา และการทํ าความสะอาด
ก.๔.๑ นํ ้าท่ีใชลางทํ าความสะอาดเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  และมือผูทํ าไขเค็ม  เปนนํ ้าสะอาดและมี

ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ ควรมีวิธีการปองกันและก ําจัดสัตวน ําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ ควรมีการก ําจัดขยะ สิ่งสกปรก และนํ้ าทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสู

ไขเค็ม
ก.๔.๔ สารเคมีท่ีใชลางทํ าความสะอาด และใชกํ าจัดสัตวน ําเชื้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

เก็บแยกจากบริเวณที่ผลิตไขเค็ม เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูไขเค็มได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน

ผูทํ าไขเค็มทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเส้ือผาท่ีสะอาด ควรมีผาคลุมผมเพ่ือ
ปองกันไมใหเสนผม หลนลงในไขเค็ม  ไมควรไวเล็บยาว  ควรลางมือใหสะอาดกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง


